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الدورة الثانية عشرة

الهاي 02-02 ،تشرين الثاين/نوفمرب 0202

تقرير المحكمة حول معايير تحديد المقدرة المادية المتاحة المتعلقة
بالتعويضات
أولا -مقدمة
 -1يف ع ا ا ا ا ا ااا  ،0200يف قراره ا ا ا ا ا ااا رقا ا ا ا ا ا ا ( )ICC-ASP/11/Res.7بشا ا ا ا ا ا ا الضا ا ا ا ا ا ا ايا
والتعويضات[ ،ذ ّكرت] مجعية الدول األطراف (فيما بعد "اجلمعية") "أ إعال عوز املته لغرض
املساعدة القانونية ليس له عالقة مبقدرة الشاص املادا علا تقادم تعويضاات( ،)1الايي هاو أمار
يعااو إىل ق ارار قضااا لك ا حالااة عل ا حاادة ،وتطلب ا [طلب ا ] إضااافة إىل ذل ا ماان احملكم ااة
مراجعة هيه املس لة وتقدم تقرير إىل اجلمعية العامة يف ورهتا الثانية عشرة "(.)2
 -2لقااد متا مناقشااة هاايا املوضااو الحقااا يف إطااار الفريا العاما يف الهاااي التاااب للجمعيااة
أثنااا التيساار بش ا التعويضااات والض ا ايا واجملتمعااات املتضااررة والصااندو أالسااتاماين مباان فاايه
الوسااطا  ،بر اسااة الساافرين حممااد كاارم باان بشاار (تااونس) وإ وار و بي اوارو ليونغااومو (كولومبيااا).
وكجااو ماان هاايا التيساار ،قاادم احملكمااة عرضااا يف الفري ا العام ا يف الهاااي بش ا هاايه املس ا لة
()3
وقدم ورقة غر رمسية إىل احملكمة حول املعاير لت ديد العوز املتعل بالتعويضات.
 -2تقااد احملكمااة هاايا التقرياار إىل اجلمعيااة لتوضاايل املسااا القانونيااة املتعلقااة بت ديااد املقاادرة
()4
املا ية املتاحة للمدا ألغراض التعويضات.
 -4عل الرغ من أ نظا روما األساس ين عل تقدم املساعدة القانونية بدو أ يدف
الشااص الاايي ال تتااوفر لااه املقاادرة املا يااة الكافيااة( ،)5فإنااه ماان اجلاادير بالاايكر با تعباار "العااوز"
( )1الوثا الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظا روما األساس للم كمة اجلنا ية الدولية ،الدورة العاشرة ،نيويورك،
 00-00كانو األول /يسمرب  ،)ICC-ASP/10/20( 0200اجمللد األول ،اجلو الثالث )ICC-ASP/10/Res.3( ،الفقرة .2
()2
الوثا الرمسية  ...الدورة احلا ية عشرة  ،(ICC-ASP/11/20) 0200 ...المجلد األول ،اجلو الثالثICC-( ،

 )ASP/10/Res. 7الفقرة .00
( )3الورقة مؤرخة يف 01أيار/مايو  ،0202ومت تعميمها يف وق الح عل أعضا الفري العام يف الهاي
( )4من املعترب أ استصدا مصطلل "العوز" قد تكو مضللة يف سيا التعويضات حبيث أ هيا املصطلل يرتبط بشك
قاط بت ديد احل لتموي لغرض التمثي قانوين خالل اإلجرا ات القضا ية املنصوص عليها من قب احملكمة يف برناجمها
للمساعدة القانونية عمال باملا ة  ) ( )0( 76من نظا روما األساس .
( )5أنظر املا تني ()0(11ج) و  )0(76من نظا روما األساس
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عل ا هاايا الن ااو ياار ذكااره يف نظااا رومااا األساس ا  ،وال كجااو ماان املعاااير لاادف تعويضااات
مبوجاال امل اا ة  61م اان نظ ااا رومااا األساس ا  .يف ح ااني أ املع اااير قااد مت ددي اادها م اان قب ا قل ا
احملكمااة حااول مااا إذا كااا مشااتبه بااه أو مااته أو ضا ية مااؤهال لل صااول علا املساااعدة القانونيااة
وفقا للما تني  00و  02من القواعد اإلجرا ية وقواعد اإلثبات (“القواعاد")( ،)6فاال توجاد هنااك
معاااير لت ديااد مقاادرة املاادا املا يااة املتاحااة فيمااا يتعلا بالتعويضااات .القضااية الوحياادة حاان ا
أما احملكمة اليت تتعام يف دديد املقادرة املا ياة املتاحاة يف سايا التعويضاات ها قضاية لوبانغاا،
حيث أشارت الدا رة إىل أ السيد لوبانغا قد "مت إعالنه ب نه معوزا " أثنا إجرا ات املرحلة األوىل
و ك ا اايل وج ا اادت أن ا ا اه " ي ا ا ات ددي ا ااد أي أص ا ااول أو تلك ا ااات اك ا اان اس ا ااتصدامها ألغ ا ا اراض
التعويضات"(.)7

ثانيا -تحديد العوز لغرض المساعدة القانونية
املم ّول من األموال العامة ،تكاليف التمثي القانوين
 -1يغط نظا احملكمة للمساعدة القانونية َ
لألشصاص املعوزين  -أولا اليين يفتقرو إىل املقدرة املا ية الكافية ،جو يا أو كليا ،لت ّم هيه
التكاليف – والتيقن من أ املستفيدين املعوزين حيصلو عل موار لتغطية مجي التكاليف الالزمة بشك
معقول لتمثي قانوين له فعالية وكفا ة عل الن و املنصوص عليه يف املا ة  22من النظا األساس
للم كمة ("النظا ") وعل الن و اليي حيد ه ر يس قل احملكمة.
 -7ليكو مقد الطلل مؤهال لل صول عل املساعدة القانونية ،يتعني أ جيده ر يس قل احملكمة
ب نه معوزا (كليا أو جو يا) مبوجل تصرحيه/تصرحيها عن موجو اته واملويد من الت قيقات من قب احملكمة
يف موجو اته/موجو اهتا ،إذا كا ذل ضروريا .لقد أنش قل احملكمة معاير اليت تصنّف يف أي تصنيف
اكن اعتبار مقد الطلل ب نه "معوزا" ،وكيل املبا ئ ذات الصلة اليت تنطب  .تعوز هيه املبا ئ الفكرة
ب نه ينبغ أ يستند هيا النظا عل معاير موضوعية ،وينبغ أ يتيل للمتقدمني بالطلل الوفا
بالتواماهت جتاه املعالني كما ينبغ أ تكو مرنة وبسيطة( .)8وتستند هيه املعاير عل تقيي تكلفة
اإلجرا ات خالل املراح املصتلفة واملقدرة املا ية الشهرية املتاحة للمتقد بالطلل .لقد مت مراجعة هيه
املعاير يف عدة مناسبات من قب احملكمة ،وجلنة امليوانية واملالية والدول األطراف(.)9

( )6تنص املا تني ()0(11ج) و  )0(76األسس القانونية يف نظا روما األساس لتوفر املساعدة القانونية إىل اليين ال
الكو القدرات املالية الكافية للدف  .أنظر أيضا األنظمة  21-22من أنظمة احملكمة األساسية.
( )7الدا رة االبتدا ية األوىل ،قرار دديد املبا ئ واإلجرا ات اليت ستطب عل التعويضاتICC-01/04-01/06 ( ،
 7 )2904آب /أغسطس  ،0200الفقرة.070 .
( )8تقرير عن عملية نظا املساعدة القانونية للم كمة واملقحرحات لتعديالته" 31 ،)ICC-ASP/ 6/4(،أيار/مايو 0226
( )9عل سبي املثال انظر تقرير احملكمة املرحل بش املساعدة القانونية :مناذج بديلة لتقيي العوز6 ،)ICC ASP/8/4( ،
أيار/مايو  ،0220وتقرير عن املبا ئ واملعاير لت ديد العوز ألغراض املساعدة القانونية31 ،)ICC-ASP/6/INF.1( ،
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 -6لت ديد عوز مقد الطلل لل صول عل املساعدات القانونية ،يقو قل احملكمة باحتساب
إمكانياته الشهرية املتاحة ("اإلمكانيات الشهرية املتاحة") وفقا للما ة  24من النظا األساس  .وحلساب
اإلمكانيات الشهرية املتاحة ،يت استثنا منول مق ّد الطلل واألثاث وحبدو اثنني من املركبات ذات
احملركات ،ما عدا السل الكمالية ذات قيمة باهظة .مجي املوجو ات األخرى ،مبا يف ذل العقارات
اإلضافية واألسه والسندات املالية أو احلسابات املصرفية وكيل األصول اليت مت دويلها إىل شص
آخر لغرض اإلخفا  ،سوف تدرج ضمن إمكانيات مقد الطلل املتاحة( .)10يت حساب اإلمكانيات
الشهرية املتاحة عن طري حس التوامات مقد الطلل من موجو اته/موجو اهتا .وحيث تكو
اإلمكانيات الشهرية املتاحة أعل من التكلفة الشهرية للتمثي القانوين يف املرحلة األكثر جهدا من
اإلجرا ات (أي احملاكمة) ،سيت اعتبار مقد الطلل ب نه ليس معوزا .وحيث تكو اإلمكانيات الشهرية
املتاحة أق من أو مبستوى الصفر ،فسيكو العوز معحرفا به( .)11ويعحرف أيضا بالعوز اجلو عندما
تغط اإلمكانيات الشهرية املتاحة جو يا تكلفة التمثي القانوين وتساه احملكمة بالفار .
 -2يقو ر يس قل احملكمة بعم التقيي عل طلل املساعدة القانونية استنا ا إىل هيه املعلومات
ويصدر قرارا بش عوز الشص  .والقرارات املتعلقة بنطا املساعدة القانونية (أي مدى املوار ) تكو
قابلة لالستاناف أما الدا رة املصتصة اليت تكو احمل ّك النها بش نطا املساعدة القانونية املقررة من
قب قل احملكمة( .)12عالوة عل ذل  ،إ قرار ر يس قل احملكمة بش ف املساعدة القانونية ملقد
الطلل خيض للمراجعة من قب الر اسة وفقا للما ة  )2( 21من النظا األساس .

ثالثا -اتخاذ القرار حول مقدرة المدان على توفير التعويضات
 -0تن املا ة  )0(61من نظا روما األساس عل أنه "جيوز للم كمة أ تصدر أمرا مباشرا ضد
شص مدا اليي حيد التعويضات املناسبة إىل ،أو فيما يتعل  ،بالض ايا ،مبا يف ذل استعا ة احلقو
والتعويض وإعا ة الت هي  .وحيث يكو مال ما ،جيوز للم كمة أ ت مر ب يت تنفيي قرار التعويض عن
طري الصندو أالستاماين املنصوص عليه يف املا ة  ".60عالوة عل ذل  ،تن املا ة  )0(02من
القواعد األساسية عل أ "منل التعويضات الفر ية جيل أ تت مباشرة ضد الشص املدا  )13(".تبني

أيار/مايو  ،0226وثيقة سياسة واحدة لقل احملكمة بش نظا املساعدة القانونية للم كمة11 ،)CBF/20/5/Rev.1( ،
آذار/مارس .0202
( )10أنظر النظا  )0(24من النظا األساس .
( )00تقرير عن املبا ئ واملعاير لت ديد العوز ألغراض املساعدة القانونية 31 ،)ICC ASP/6/INF.1( ،أيار/مايو ،0226
الصف ة .1
( )12أنظر النظا  )4(22من النظا األساس .
( )13وأيضا الفقرتني ( )0و ( )2من القاعدة  02من القواعد األساسية توضل صراحة ب قرار منل التعويضات موجه ضد
شص مدا ".
40-A-081013

3

ICC-ASP/12/40

األحكا السابقة اليكر أمهية دديد ما إذا كا يكو الشص
للض ايا وإىل أي مدى.

املدا قا را عل تقدم تعويضات

 -02تقيي مقدرة الشص املدا عل تقدم التعويضات أو املسامهة يف التعويضات اليت أمرت هبا
احملكمة ،باإلضافة إىل املعاير اليت تنطب تكن خاضعة إىل إجرا ات تنظيمية رمسية حن ا  .يف قضية
لوبانغا ،قام الدا رة االبتدا ية بتقييمها باستصدا هنج ذو مستويني :األول ،اعتربت الدا رة ب نه مت إعال
السيد لوبانغا ب نه معوزا لغرض املساعدة القانونية خالل اإلجرا ات القضا ية ضده؛ وثانيا ،الحظ أنه
" يت دديد أي موجو ات أو تلكات اليت اكن استصدامها ألغراض التعويضات" )14(.وخلص إىل
()15
أ مقدرة السيد لوبانغا عل تقدم تعويضات اقتصرت عل تعويضات غر مالية.
 -00هناك فر جدير اليكر بني القرار بش املقدرة املا ية املتاحة لغرض إصدار أمر التعويضات وبني
العوز لغرض استال املساعدات القانونية .األه من ذل  ،هو أ املشتبه هب أو املتهمني اليين يتلقو
املساعدات القانونية حن صدور احلك وفقا للما ة  64من نظا روما األساس يعتربو ب هن ذل م
افحراض الربا ة .يف املقاب  ،ال اكن أ إصدار أمر للتعويضات إال بعد اإل انة (عمال باملا ة  61من
النظا األساس ) .وبالتايل فإ قرار احملكمة بالينل هو عنصر ها اليي اكن أ يت من خالله دديد
املقدرة املا ية املتاحة .وعالوة عل ذل  ،يستند احتساب قل احملكمة عند القيا بت ديد ما إذا كا
املتقد بطلل املساعدة القانونية معوزا ،من ضمن أمور أخرى ،عل التكلفة الفعلية للتمثي القانوين يف
اإلجرا ات القضا ية  -وهو العنصر اليي يكو غا با كليا عند دديد ما إذا كان مقدرة املدا (أو
عدمها) حصريا ألغراض التعويضات.
 -00يف حني أ السياقات ختتلف بني دديد العوز ألغراض املساعدة القانونية ودديد املقدرة املا ية
املتاحة ألمر التعويضات ،فقد تكو البعض من املبا ئ ذات صلة ،مث العوام اليت يت اعتبارها عند
()16
تقيي تكاليف املعيشة/احتياجات أولا اليين يعتمدو عل الشص املدا .
 -02وفيما يتعل قضية لوبانغا ،جتدر اإلشارة إىل أ املمثلني القانونيني لض ايا اجملموعة  V01قدموا
يف االستاناف أ الدا رة االبتدا ية األوىل ارتكب خط قانونيا يف استثنا السيد لوبانغا من أي التوا

( )14الدا رة االبتدا ية األوىل ،قرار حيد املبا ئ واإلجرا ات اليت ستطب عل
آب/أغسطس  ،0200الفقرة.070 .
( )15املرج نفسه.
( )16أنظر املرف األول ( )ICC-ASP/6/4الصف ة .02
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ما ي بش التعويضات ،وإسنا هيه النتيجة عل قرار ساب ب نه معوزا لغرض اإلجرا ات القضا ية أما
احملكمة( .)17بالتايل ،ستكو القضية من زاوية معينة ،ما زال د اعتبار احملكمة(.)18
 -04سيتعني عل الدوا ر االبتدا ية يف املستقب تقيي وقا القضية املعنية عند اختاذ القرار بش أي
من املعاير اليت تنطب من أج دديد موجو ات الشص املدا لغرض التعويضات باإلضافة إىل ما إذا
كا سيت إصدار أوامر التعويضات وكيفية إصدارها إذا كا الشص املعين معوزا .سيكو حك ا رة
االستاناف يف هناية األمر ،إذا وجد( ،)19بش القضية قيد االعتبار يف اإلجرا ات القضا ية بقضية لوبانغا
حمتم ب توفر إرشا ات عامة.
 -01عالوة عل ذل  ،عند إهنا الدورة القضا ية بكاملها ،مبا يف ذل االنتها من إجرا ات
االستاناف املعلقة حاليا ،تتوق احملكمة اعتبار هيه املس لة واملسا اإلجرا ية األخرى .عل وجه
الت ديد ،قد تعترب مس لة دديد معاير عامة لت ديد املقدرة املا ية املتاحة لغرض أوامر التعويضات،
باإلضافة إىل املسا األخرى ذات الصلة بالعوز( .)20قد تساعد هيه الدوا ر االبتدا ية يف املستقب يف
عم استنتاجاهتا ذات الصلة.
___________

( )17الوثيقة عما للطعن يف "قرار ت سيس املبا ئ واإلجرا ات اليت ستطب عل التعويضات"  6آب/أغسطس ،0200
( 1 ،)ICC-01/04-01/06شباط/فرباير  ،0202الفقرات( 06 .و) .والفقرات 22 .و  21عل وجه الت ديد.
( )18يبدو االستاناف ب نه ال يهدف عل استصدا املعاير اليت تستصدمها الدا رة التمهيدية األوىل يف دديد عد مقدرة
السيد لوبانغا املا ية لغرض إتاحة تعويضات لض ايا اجلرا وفقا إىل إ انته ،املرج نفسه.
( )19مبا أ قضية لوبانغا ما زال قيد االستاناف املتعل خبصا صها ،فإنه ال اكن التكهن حول ما إذا كان ا رة
االستاناف ستقو بت كيد إ انة السيد لوبانغا أو عدمه؛ ولكن يف حالة ت كيد إ انة السيد لوبانغا فقط ،سيكو هناك
حاجة لدا رة االستاناف إلصدار احلك يف طلبات االستاناف املقدمة بش قرار الدا رة االبتدا ية اليي حد املبا ئ
واإلجرا ات اليت ستنطب عل التعويضات الوار ة يف  6آب/أغسطس .)ICC 04/01 06/01 2904( 0200
( )20اكن إصدار مث هيه املعاير بشك اث ملعاير دديد العوز ألغراض املساعدة القانونية ،انظر احلواش أعاله  6و
.0
40-A-081013

5

